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  סוציולוגיה ואתרופולוגיה ב  לימודים לתואר שי
  )102 (סימן מחשב

סטודטים הכרות מעמיקה עם מקים ללימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה   מטרת הלימודים

לקראת השתלבות בשוק עבודה דימי  אתרופולוגיהבהעכשוויות בסוציולוגיה והתיאוריות ושיטות המחקר 

, ו/או לקראת לימודי הליכים חברתיים מורכביםתשל  תיתוח ביקורתייכולת הבה ו דורש שרומשוכלל א

 :ההתמחות בהם מתייחדת המחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה באויברסיטת בן גוריון הםתחומי דוקטורט. 

תיירות  ;וףמגדר וג ;קוםמרחב ומ ,זהויות ;כלכלה וארגוים ,פוליטיקה ,חברה ;החברה והתרבות בישראל

לתלמידיה  אפשרתת דיסציפליאריות מקובלות והמחלקה מוחוצים חלוק ה. תחומי מחקר אלוהגירה; דת וטקס

   .וכלכליות פוליטיותתרבותיות, הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, 

  

  .שתייםתכית הלימודים במערכת מלאה מתוכת ל – משך הלימודים

סיום הלימודים ם. הלימודיתוך שתיים מתחילת  ת השמיעה לתואר (קורסים)לסיים את חובוסטודטים על ה

בתיב  יםהלומד סטודטים .תוך שתיים מחייב את הסטודטים ללמוד את כל הקורסים כפי שמפורט בהמשך

וועדת המוסמכים הפקולטית  תועדת המוסמכים המחלקתיראש ובאישור המחקרי יוכלו בהמלצת המחה, 

  ם.עד תום השה השלישית ללימודית הגמר לשיפוט להגיש את עבוד

  

  תכית הלימודים

התואר . (ללא עבודת גמר) כלליתיב  וא (עם עבודת גמר) מחקרילימוד, תיב  יתיב הלימודים מתקיימים בשי

ההתמחויות גוון את תכית הלימודים מתוך מ, בסיוע יועץ הרישום לתואר שי, לעצב באופן אישילכם יאפשר 

  .לסגל המחלקה להציע שיש

לסות ולאתר ו במהלך שת הלימודים הראשוה מצופה מכל סטודט/ית לבחון את האפשרות לכתיבת עבודת גמר

  .מחה לעבודה

  

  התמחות בסוציולוגיה ארגוית

ם , ולקבל תעודת מוסמך בסוציולוגיה ואתרופולוגיה עבסוציולוגיה ארגוית להתמקדתלמידי התואר השי יוכלו 

מקה לסטודטים כלים שבעזרתם יוכלו לתח תהליכים ומאפייים מחות בסוציולוגיה ארגוית. ההתמחות הת

י הסטודטים יתוודעו לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוי, ידוו בתמורות של דרכ. של ארגוים מסוגים שוים

  .ולהוביל שיוי מערכתי בארגוים חלת, ההתארגות בחברה של ימיו ויחשפו לאופים השוים בהם יתן לחקור

ההתמחות הארגוית במסגרת המסלול המחקרי כוללת קורס חובה בתיאוריות ארגויות בהיקף של ארבע ק"ז, 

  ק"ז).  2קורס יישומי בהיקף של ארבע ק"ז, וכן את הקורס שיטות מחקר כמותיות (

כוללת ארבע ק"ז וספות של קורסים באורייטציה יישומית  (ללא תזה) ארגוית בתיב כלליההתמחות ה

  . יישומיים

  .המוסמך ובתעודת  לתואר הזכאות באישור מצוית ארגוית בסוציולוגיה התמחותה

  

  תאי הרשמה

, או תואר ראשון )חלקתימ-סוציולוגיה ובאתרופולוגיה, מדעי התהגות (חד מחלקתי או דובוגרי תואר ראשון ב

  לפחות 85סי יסוד בסוציולוגיה ואתרופולוגיה בעלי ממוצע של הכולל קור

  

  סוציולוגיה והאתרופולוגיה.בלימודי ה 85-סטודטים שה ג בתכית ה"ל, בתאי שממוצע ציויהם איו מוך מ

  

גם לאחר סיום תואר ראשון בתחום אחר. דרישות לקורסי  אתרופולוגיה-יתן להתקבל למוסמך בסוציולוגיה
 וכל מקרה ייבדק לגופו של עיין. ראש ועדת המוסמכים המחלקתיתמה ייקבעו בתיאום עם ההשל

  

  

  



 317
  

  סוציולוגיה ואתרופולוגיהמבה התואר ב

  

 נתיב כללי** נתיב מחקרי* קורס שנת לימודים

  ראשונה

 
  

  חובה  חובה  )נק"ז 4תיאוריות של חברה ותרבות (

 נק"ז) 2גישות למחקר איכותני (
מתוך חובה שניים 

 שלושת הקורסים

 חובה אחד משני הקורסים
  נק"ז) 2( תנוגרפיותשיטות מחקר א 

 2שיטות מחקר כמותיות למוסמכים (
  חובה  נק"ז)

   חובה נק"ז) 1(תזה קדם סמינר 
 

 נק"ז 10לפחות  נק"ז 4לפחות  קורסי בחירה
 

 שניה
 

 חובה נק"ז) 1( סמינר תזה
 

 

  נק"ז  18  נק"ז  14  קורסי בחירה

  בחינת גמר  נק"ז 8 ***תזה  לאחר סיום חובות שמיעה לימודיםה השלמתל

  הרכב ציון
קורסים,  50%
  תזה 50%

בחינת  15%קורסים,  85%
  גמר

  סה"כ נק"ז
 

 36    36 

נק"ז  4, נקז) 4(, יש לסיים בהצלחה את הקורס "תיאוריות ארגוניות"להתמחות ארגונית במסלול המחקרי*
וקורס נוסף בשיטות  כמותיות למוסמכים יטות מחקרנוספים של קורסים יישומיים בסוציולוגיה ארגונית, קורס ש

   .נק"ז 10וקורסי בחירה בהיקף של  מחקר
 2-נק"ז), ו 4סיים בהצלחה את הקורס "תיאוריות ארגוניות (, יש ללהתמחות ארגונית במסלול הכללי** 

  .נק"ז 16, וקורסי בחירה בהיקף של נק"ז 4ד בהיקף של כל אח יישומייםקורסים 
סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום השנה השנייה  - עבודת גמר***

ירשמו  ללימודים ויקבלו אישור מהמחלקה ומהפקולטה להמשיך לכתוב את עבודת הגמר בשנה השלישית,
  ).102-2-7777תיבת עבודת גמר" ללא נקודות זכות (בשנה השלישית ועד להגשת העבודה ל"כ

  

  


